CooSpace SlideCast - Hallgatói tájékoztató
A funkció segítségével Ön élőben követheti az interaktív előadást;
 hallja az előadó hangját,
 látja az előadó által készített slideokat,
 válaszolhat az oktató ad-hoc eldöntendő kérdéseire,
 válaszolhat az oktató által előre megszerkesztett egyszerű választásos kérdéseire,
 szavakat adhat meg a szófelhőhöz,
 a Chatfalon kérdéseket tehet fel az oktatónak,

Hogy kell csatlakozni az előadáshoz?
Fontos, hogy megfelelő és naprakész böngészőt használjon, elsősorban a Chrome-ot javasoljuk,
esetleg az Új Edge ill. Safari böngészőket. A mobiltelefonról történő bekapcsolódás egyelőre nem
támogatott.
Az előadás a CooSpace egy adott színterében lévő jelenléti alkalomhoz kapcsolódik. Ha az oktató a
SlideCast előadásként hirdette meg, akkor a jelenléti alkalomban az esemény előtt néhány perccel
megjelenik a "Csatlakozás" gomb.
A csatlakozás gomb megnyomásával egy felugró oldalon megjelenik az előadás előszobája.
Itt a "Hangteszt" gombbal kipróbálhatja, hogy a hangzás megfelelő lesz-e.
Amikor az előadó megkezdi az előadását, az Önnél is meg fog kezdődni.
Ha az elődás már megkezdődött, és Ön később csatlakozik, akkor az előadás éppen aktuális oldalára
kerül.

Hogy lehet kérdezni az oktatótól, vagy jelezni valamilyen problémát?
A jobb felső funkciógombokkal megnézheti az online jelenlévőket és az előadás chatfalán kérdéseket
tehet fel az oktatóknak. A chatre írt hozzászólásokat mindenki látja. Itt tudja jelezni az előadónak, ha
valamilyen problémát észlel.

Hogy kérdezi a hallgatóságot az oktató?
Ha az oktató szóban feltesz egy eldöntendő kérdést, akkor Önnél megjelenik egy ablakban az "Igen"
és "Nem" válaszlehetőség. A válaszadás után látja, hogy hányan válaszoltak igennel és nemmel.
Kérjük válaszoljon a kérdésekre, mert ezek a visszajelzések fontosak az előadónak.

Az előadás végén és azt követően van-e tennivaló?
Az előadás végén kérjük értékelje a hang és képminőséget. Tapasztalata, véleménye fontos
számunkra.
Az előadás befejezését követően néhány perccel - amennyiben az oktató beállította az előadás
rögzítését – az előadás visszanézhető.

Mit történik, ha megszakad az előadás?
Ha valamiért megszakad az előadás, azt jelezzük Önnek a képernyő alsó részén. Kérjük legyen
türelemmel, és ne zárja be az ablakot. Amikor az oktatói kapcsolat helyreáll, az előadás
automatikusan folytatódik. Az előadás első oldalát fogja látni, ahonnét az oktató megfelelő helyre fog
navigálni és folytatja az órát.
Ha az Ön hálózatában történik probléma, annak megszűnése után csatlakozzon újra, és kövesse az
előadást. A kimaradt részt később visszanézheti, amennyiben az oktató beállította az előadás
rögzítését.

